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EHDOKASILMOITUKSEN TEKEMINEN V. 2020 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN
1. Oikeus ehdokasilmoituksen tekemiseen
Vaalijärjestyksen mukaan vähintään kolme KPO:n jäsenalueella asuvaa ja äänioikeutettua jäsentä on oikeutettu esittämään omaa jäsenaluettaan varten ehdokasilmoituksen,
jossa on ehdokkaina samalla jäsenalueella asuvia vaalikelpoisia KPO:n jäseniä vähintään
yksi (1) ja enintään kaksinkertaisena se määrä, minkä hallintoneuvosto on tältä jäsenalueelta määrännyt edustajia yhteensä valittavaksi (A 48/ B 60/ C 32). (kts. kohta 7).
Äänioikeus on jokaisella 31.12.2019 mennessä jäseneksi hyväksytyllä. Henkilöjäsenen tulee
olla täyttänyt 15 vuotta ennen vaalivuoden alkua.
Ehdokasilmoituksen allekirjoittajien ja ehdokkaiden on oltava samalta jäsenalueelta.
Sama jäsen voi olla allekirjoittajana vain yhdessä ehdokasilmoituksessa. Jos hän on
useammassa allekirjoittajana, poistaa S-vaalilautakunta hänet niistä kaikista. Ehdokkaaksi
asetettu ei voi olla ehdokasilmoituksen allekirjoittaja.
2. Ehdokkaat
Ehdokkuuden edellytyksenä on ehdokkaan oma suostumus sekä vaalikelpoisuus.
Vaalikelpoinen on jokainen 31.12.2019 mennessä osuuskuntaan hyväksytty henkilöjäsen,
joka vaalin alkaessa 1.3.2020 on täysivaltainen (18 v.) ja asuu osuuskaupan toimialueella.
Rinnakkaiskortin haltija ei ole jäsen. Epäselvissä tapauksissa asia on syytä tarkistaa
asiakasomistajapalvelustamme puh. 020 780 7065.
Sama henkilö saa olla ehdokkaana vain yhdessä ehdokasilmoituksessa. Mikäli sama
henkilö on asetettu ehdokkaaksi kahteen tai useampaan ehdokasilmoitukseen, antaa Svaalilautakunta näiden ehdokasilmoitusten asiamiehille tiedon, jonka perusteella ehdokas
itse saa ratkaista, mille ilmoitukselle hänet lopullisesti jätetään. Ehdokas voi jättää asian
myös ehdokasilmoitusten asiamiehille yhdessä yksimielisesti päätettäväksi. Mikäli
kumpaakaan menettelyä ei käytetä, ratkaisee S-vaalilautakunta asian arpomalla.
3. Ehdokasilmoituksen asiamies
Ehdokasilmoituksen allekirjoittajista yksi on merkittävä postiosoitteineen ehdokasilmoituksen
asiamieheksi ja yksi varamieheksi. Asiamiehen tehtävänä on tehdä S-vaalilautakunnan
tarpeelliseksi katsomat korjaustoimet.
4. Ehdokasilmoitus
Ehdokasilmoituksen voi tehdä 2.12.2019 alkaen sähköisesti osoitteessa
www.osuuskauppakpo.fi/vaalit . Asiamies tunnistautuu pankkitunnuksilla, ja kutsuu kaksi
muuta allekirjoittajaa, joista toinen on vara-asiamies. Samalla tavalla kutsutaan ilmoitukseen
ehdokkaita. Kaikki tunnistautuvat pankkitunnuksilla.
Tarvittaessa ilmoituksen voi tehdä myös paperilomakkeelle. Lomakkeita voi tulostaa
osoitteesta www.osuuskauppakpo.fi/vaalit tai hakea KPO:n Prismoista, S-marketeista,
Saleista ja Oravaisten ABC liikennemyymälästä aukioloaikojen puitteissa 2.12.2019 alkaen.
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Lomakkeessa mainitut henkilötiedot ja jäsennumero sekä asuinpaikka niin ehdokkaista kuin
allekirjoittajistakin on huolellisesti täytettävä, koska ehdokkaiden vaalikelpoisuus samoin
kuin ehdokasilmoituksen esittämisen oikeus määräytyvät asuinpaikan ja jäsennumeron
perusteella. Osuuskaupan säännöt ja vaalijärjestys on saatavissa KPO:n vaalisivulta ja
yllämainituista toimipaikoista.
5. Ehdokasilmoituksen toimittaminen S-vaalilautakunnalle
Sähköinen ilmoittautuminen sulkeutuu 20.1.2020 klo 23.59, johon mennessä ehdokasilmoitus täytyy olla valmis.
Paperilomakkeelle tehty ehdokasilmoitus on toimitettava suljetussa kirjekuoressa niin,
että se on 20.1.2020 klo 16 mennessä S-vaalilautakunnalla. Postitse lähetettäessä on
käytettävä postiosoitetta:
Osuuskauppa KPO
S-vaalilautakunta
PL 516
67101 KOKKOLA
Henkilökohtaisesti voidaan paperinen ehdokasilmoitus tuoda 20.1.2020 klo 16.00
mennessä Osuuskauppa KPO:n konttoriin, Prismantie 1, Kokkola.
6. Ehdokasilmoitusten oikaisu
S-vaalilautakunnalle määräajassa jätetyt ehdokasilmoitukset tarkastetaan 21.1.2020.
S-vaalilautakunta antaa tarvittaessa välittömästi oikaisupyynnöt asiamiehelle.
Asiamiehen tulee suorittaa oikaisu seitsemän päivän kuluessa tiedon lähettämisestä tai
antamisesta niiltä osin kuin huomautus on tehty. Mikäli ehdokasilmoitusta ei ole jätetty
määräajassa, ei oikaisuun ole mahdollisuutta.
7. Jäsenalueet ja valittavien edustajien sekä varaedustajien määrä jäsenalueittain
Hallintoneuvoston tekemän päätöksen mukaan vuoden 2020 edustajiston vaalissa valitaan
edustajia seuraavasti:
Jäsenalue A, 24 edustajaa: Isokyrö, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Vaasa ja Vöyri
Jäsenalue B, 30 edustajaa: Evijärvi, Halsua, Kannus, Kaustinen, Kinnula, Kokkola,
Kruunupyy, Lappajärvi, Lestijärvi, Luoto, Pedersören kunta, Perho, Pietarsaari, Toholampi,
Uusikaarlepyy ja Veteli
Jäsenalue C, 16 edustajaa: Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kärsämäki,
Merijärvi, Nivala, Oulainen, Reisjärvi, Sievi ja Ylivieska
Lisäksi S-vaalilautakunta nimeää varaedustajia tarpeellisen määrän vaalijärjestyksen
kohdan 10 mukaisesti.
S-VAALILAUTAKUNTA

